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EDITAL DE LICITAÇÃO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2019 

 

 

PREÂMBULO 

 

I.- O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL-RS, pessoa jurídica de direito público, com sede 

administrativa na Rua Amaro Souto, nº. 2203, torna público que a partir do dia 13 de Se-

tembro de 2019, diariamente, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 12h30min horas, 

no local abaixo indicado, far-se-á o recebimento da documentação relativa à habilitação 

das pessoas jurídicas candidatas ao CREDENCIAMENTO para a Prestação de Serviços 

de Confecção de Próteses Dentárias para atender a demanda dos usuários do Sis-

tema Único de Saúde, dos Munícipes de Rosário do Sul, conforme especificações 

técnicas e quantidades constantes no Termo de Referência do presente Edital na to-

talidade daqueles listados na Tabela do Anexo I, conformidade com o que dispõe a 

Constituição da República, em especial os seus artigos 196 e seguintes, as leis n° 

8.080/1990, normas gerais da Lei 8.666/93 e demais disposições legais e regulamentares 

aplicáveis à espécie. 

II.- Local de entrega da documentação para o credenciamento: Departamento de Licita-

ções da Prefeitura Municipal de Rosário do Sul (RS), localizado na Rua Amaro Souto 

2203, Bairro Centro; 

III.- O presente credenciamento permanecerá aberto, assim a qualquer tempo, futuros in-

teressados, mediante a apresentação da documentação exigida poderão aderir a este 

credenciamento. 

 

02.- DO OBJETO 

 

2.1- O presente Chamamento Público tem por objeto o CREDENCIAMENTO de pessoas 

jurídicas, para a Prestação de Serviços de Confecção de Próteses Dentárias para a-

tender a demanda dos usuários do Sistema Único de Saúde, dos Munícipes de Ro-

sário do Sul, na totalidade daqueles listados conforme a Planilha de Exames Laboratori-

ais - Anexo I, deste edital, para atendimento dos munícipes de Rosário do Sul/RS, obede-

cendo à programação físico/financeira. 

2.2- Os procedimentos ocorrerão mediante avaliação e autorização da Secretaria Munici-

pal de Saúde. 

 

03 - DOS SERVIÇOS 

 

3.1.- Os serviços serão realizados por profissionais habilitados da CONTRATA-

DA/CREDENCIADA, em dependência própria com capacidade instalada e responsabilida-

de técnica, devidamente estabelecida, com utilização de seus equipamentos e dentro dos 

limites do município de Rosário do Sul /RS. 
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3.2 - Se houver mais de um prestador, o quantitativo físico/financeiro será dividido entre 

todos os habilitados, respeitada a proporcionalidade referente à capacidade instalada de 

cada concorrente e na forma estabelecida conforme Termo de Referência - Anexo I. 

3.3.- O prazo para a execução das entregas será de 30 (trinta) dias para a entrega das 

próteses.  

 

04.- DOCUMENTOS PARA A HABILITAÇÃO  

 

4.1- Os interessados que desejarem efetuar o credenciamento deverão obrigatoriamente 

apresentar os seguintes documentos, em original ou por cópia autenticada em tabelionato 

ou pelo (s) servidor (es) municipal (is) encarregado (s) pelo recebimento dos mesmos. 

 

4.2.- HABILITAÇÃO JURÍDICA 

4.2.1.- Cédula de Identidade e CPF do representante legal da empresa; 

4.2.2.- Registro comercial no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerci-

ais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 

administradores, inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada 

de documento comprobatório da diretoria em exercício, e, ainda, decreto de autorização, 

em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a a-

tividade assim o exigir; 

4.2.3.- Declaração, conforme modelo do Anexo II, assinada por representante(s) legal 

(is) da empresa; 

4.2.4.- Cópia de Certidão Simplificada ou Declaração de Enquadramento em microem-

presa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, autenticada e emitida pela Junta Co-

mercial, caso se tratar de ME ou EPP. 

4.2.5.- Caso as Declarações citadas não tenham sido assinadas por sócio-gerente ou 

diretor da empresa, identificado no CRC (Certificado de Registro Cadastral) ou no Ato 

Constitutivo, as mesmas deverão vir acompanhadas de “Procuração” que conceda pode-

res ao signatário das Declarações. 

 

4.3.- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

4.3.1.- Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos a cré-

ditos tributários Federais, da Previdência Social e quanto a Dívida Ativa da União, expedi-

da pela Procuradoria da Fazenda Nacional do domicílio ou sede da licitante, dentro do 

prazo de validade; 

4.3.2.- Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de Tributos Estaduais, ex-

pedida pela Secretaria e/ou Delegacia da Fazenda Estadual, dentro do prazo de validade; 

4.3.3.- Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, em vigor, conforme legislação 

tributária do Município expedidor da sede da empresa que ora se habilita para este certa-

me. (CND correspondente ao CNPJ da proponente); 
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4.3.4.- Alvará Municipal de funcionamento (licença para localização); 

4.3.5.- Certificado de Regularidade junto ao FGTS, dentro do prazo de validade; 

4.3.6.- Certidão Negativa de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho nos 

termos do Título VII-A da CLT; 

 

4.4.- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

4.4.1.- Alvará (licença) de Funcionamento fornecido pela Vigilância Sanitária Estadual; 

4.4.2.- Certificado de Inscrição de Empresa Credenciada no Conselho Regional de Odon-

tologia - CRO - RS; 

4.4.3.- Comprovante de inscrição no Conselho Regional da Categoria do técnico respon-

sável; 

4.4.4.- Inscrição de Empresa Credenciada Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saú-

de – CNES; 

4.4.5.- Relação contendo o(s) nome(s) e função(ões) de todos os profissionais envolvidos 

e/ou atuantes na prestação do(s) serviço(s) ofertado(s), acompanhado de cópia da Cédula 

de Identidade, CPF; 

4.4.6.- Memorial Descritivo, detalhando especificação dos equipamentos (marca, modelo, 

ano) e instalações; 

4.5.- As certidões que não expressarem o prazo de validade deverão ter a data de expedi-

ção não superior a 60 (sessenta) dias úteis da data da realização deste certame. 

4.6.- Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estadu-

ais e Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que 

impeça a expedição de documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à 

apresentação do documento que não pôde ser apresentado na data da abertura dos enve-

lopes do certame, em até 05 (cinco) dias úteis após encerramento da greve. 

4.7.- No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a 

licitante está irregular perante determinado órgão), haverá a inabilitação em razão de fato 

superveniente, de acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5º da Lei nº. 8.666/93. 

4.8.- Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou contrato), 

vindo o contratado apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que a lici-

tante está irregular perante determinado órgão), ocorrerá a rescisão contratual, por ina-

dimplemento de cláusula do contrato, conforme artigo 55, inciso XIII c/c artigo 78, I, da Lei 

nº. 8.666/93. 

4.9.- Presumem-se autênticos todos os documentos e informações apresentadas pela Lici-

tante. No entanto, fica reservado o direito de averiguar a autenticidade dos mesmos. Caso 

constatado indícios de fraude, serão aplicadas as penalidades legais e a Prefeitura obriga-

se a oferecer denúncia ao Ministério Público. 

 

05.- CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.1- É vedado o trabalho do credenciado em dependências ou setores próprios do Municí-

pio e o credenciamento de profissionais pertencentes ao quadro permanente do Município. 
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5.2- O Município reserva-se ao direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos 

serviços pelos credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, em caso de má 

prestação, verificada em processo específico, com garantia do contraditório e da ampla 

defesa. 

5.3- O credenciamento configurará uma relação contratual de prestação de serviço. 

5.4- O teto máximo de próteses corresponderá à quantidade descrita no objeto deste Edi-

tal pelo número de empresas ou profissionais devidamente habilitados no presente proce-

dimento. 

5.5- Não poderá exercer atividade, por credenciamento, o profissional, que for servidor 

público em exercício de cargo em comissão ou função gratificada, ou que estiver em exer-

cício de mandato eletivo ou com registro oficial de candidatura para qualquer desses car-

gos. 

 

 06 - DO PROCESSO DE CHAMAMENTO 

 

6.1.- O interessado que atender a todos os requisitos previstos no Edital de Credencia-

mento será julgado habilitado e, portanto, credenciado no órgão ou entidade contratante, 

encontrando-se apto a prestar os serviços aos quais se candidatou. 

6.1.1.- O total dos quantitativos físicos e financeiros dos exames será rateado, de forma 

igualitária, entre todos os credenciados habilitados, considerando a capacidade instalada 

declarada. 

6.1.2.- O resultado será publicado em prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis. 

6.2 - Caberá recurso, sem efeito suspensivo, nos casos de habilitação ou inabilitação, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação. 

6.2.1.- Os recursos serão recebidos no mesmo local da entrega da documentação do cre-

denciamento e serão dirigidos à autoridade máxima do órgão ou entidade contratante por 

intermédio da Comissão de Credenciamento, o qual poderá reconsiderar sua decisão, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente infor-

mado. 

6.2.2.- A autoridade superior, após receber o recurso e a informação da Comissão de Cre-

denciamento, proferirá, também no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a sua decisão, devendo 

promover a sua respectiva divulgação em até 2 (dois) dias úteis. 

6.3.- O credenciamento não estabelece qualquer obrigação do órgão ou entidade contra-

tante em efetivar a contratação do serviço, face à sua precariedade e, por isso, a qualquer 

momento, o credenciado ou o órgão ou entidade contratante poderá denunciar o credenci-

amento, inclusive quando for constatada qualquer irregularidade na observância e cum-

primento das normas fixadas no Edital, neste Regulamento e na legislação pertinente, sem 

prejuízo do contraditório e da ampla defesa. 
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07.- DA FORMALIZAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

 

7.1.- Após análise de toda a documentação apresentada pelo solicitante do credenciamen-

to, o processo será encaminhado a Sra. Prefeita Municipal, para homologação e publica-

ção do extrato de credenciamento. 

7.2.- Sendo homologado o pedido de credenciamento será formalizado o termo próprio 

“CONTRATO” contendo as cláusulas e condições previstas no Anexo “Minuta doTermo de 

Credenciamento”.  

7.3.- A contratação do credenciado somente poderá ocorrer por vontade do órgão ou enti-

dade contratante e desde que esteja em situação regular perante as exigências habilitarias 

para o credenciamento, que será averiguada em vistoria prévia realizada pela Comissão 

dos Contratos. 

 

08.- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

8.1.- Decairá do direito de impugnar os termos do Edital o CREDENCIANTE que não o fi-

zer até o 2º (segundo) dia útil da habilitação, conforme disposto no § 2º do Art. 41, da Lei 

nº 8.666/93. 

8.2.- Sem prejuízo do prazo citado do subitem anterior, a impugnação será decidida no 

prazo de 03 (três) dias úteis, observando em qualquer caso o disposto no § 3º do Art. 41, 

da Lei nº 8.666/93. 

8.3.- A impugnação será dirigida à Comissão Permanente de Licitação e, feita tempesti-

vamente pelo licitante, não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em 

julgado da decisão administrativa a ela pertinente.  

8.4.- Os recursos deverão ser apresentados por escrito e protocolados no Setor de Proto-

colos da Prefeitura Municipal de Rosário do Sul e dirigidos ao Setor de Licitação. 

8.5.- A Comissão terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para exame e julgamento do re-

curso. 

8.6.-Deverão ser observados os pressupostos de admissibilidade recursal: legitimidade; in-

teresse de recorrer; a existência de ato administrativo decisório; tempestividade; a forma 

escrita; fundamentação; pedido de nova decisão. 

8.7.- Os recursos serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação 

da decisão ou da lavratura da ata se presente na sessão a licitante interessada em recor-

rer, e terão os efeitos previstos em lei. 

8.8.- Das decisões de anulação ou revogação e de aplicação das penas de advertências, 

suspensão temporária ou de multa, caberá recurso à autoridade superior por intermédio 

daquela que proferiu a decisão. 

8.9.- Acolhida a impugnação contra este Edital, será retificado o mesmo, dando a publici-

dade necessária aos interessados para que se organizem de acordo com o edital retifica-

do; 
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09.- DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

9.1.- A utilização dos serviços será de acordo com a necessidade/demanda indicada pela 

SMS, conforme a previsão e os limites orçamentários definidos para o presente objeto, a 

programação físico-financeira. 

9.2.- As quantidades estimativas, mensais e anuais, e serão solicitados de acordo com a 

necessidade, verificados quando da consulta do usuário.   

 

10.- DA CONTRATAÇÃO 

 

10.1.- Expedido o Termo de Homologação emitido pela autoridade superior ou após a 

convocação de cada credenciado, dar-se-á inicio ao processo de contratação através da 

emissão da ordem de serviço ou instrumento contratual equivalente. 

10.2.- A contratação do credenciado somente poderá ocorrer por vontade do órgão ou en-

tidade contratante e desde que esteja em situação regular perante as exigências habilitari-

as para o credenciamento. 

10.3.- A contratação decorrente do credenciamento obedecerá às regras da Lei Federal nº 

8.666/93 e os termos da minuta do instrumento contratual/Termo de Referência, anexos 

ao respectivo Edital. 

10.4.-A Administração convocará o credenciado, em um prazo de até 05 (cinco) dias a 

partir da homologação deste chamamento, para assinar ou retirar o instrumento contratual, 

dentro das condições estabelecidas na legislação e no edital, para dar início à execução 

do serviço, sob pena de decair o direito à contratação. 

10.5.- Parágrafo único. O credenciado contratado deverá indicar e manter preposto, aceito 

pelo órgão ou entidade contratante, para representá-lo na execução do contrato. 

10.6.- O instrumento contratual deverá ser assinado pelo representante legal do credenci-

ado, e observará a minuta contemplada no Edital de Credenciamento. 

10.7.- O extrato do instrumento contratual decorrente do credenciamento será publicado 

conforme disciplina a Lei 8.666/93. 

 

11.- DA VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS E DA PRORROGAÇÃO  

 

11.1.- A duração do presente contrato será pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado mediante termo aditivo, nos termos do artigo 57, II da Lei nº 8.666/93 pelo pra-

zo de até 60 (sessenta) meses. 

11.2.- A parte que não se interessar pela prorrogação contratual, deverá comunicar a sua 

intenção, por escrito, à outra parte, com antecedência mínima de trinta (30) dias. 

11.3.- O Termo Aditivo de Prorrogação Contratual, de celebração obrigatória, fara parte in-

tegrante do contrato. 
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12.-  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

12.1- As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta 

das seguintes dotações orçamentárias: 

Conta: 6222 

Projeto Atividade: 2241000 

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde 

Natureza de despesa: 3.3.90.32.00.00.00 

Fonte de Recurso: 4501 

 

13.- DO PAGAMENTO 

 

13.1- Os pagamentos pelos serviços prestados pelos credenciados serão efetuados men-

salmente, levando em conta o número de próteses confeccionadas efetivamente por en-

caminhamento do Município, multiplicado pelo valor correspondente da tabela aprovada 

pelo Conselho Municipal de Saúde (Termo de Referência) deste edital. 

13.2.-O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de documento fiscal 

idôneo. 

 

14.- DO PESSOAL DO CREDENCIADO 

 

14.1- É de responsabilidade exclusiva e integral do credenciado a utilização de pessoal 

para a execução dos respectivos procedimentos, incluindo encargos trabalhistas, previ-

denciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes do vínculo empregatício, cujo ônus e 

obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos ao Município. 

 

 

15.- DAS OBRIGAÇÕES 

 

15.1.- O CREDENCIANTE se obriga a: 

 

I - Exercer a fiscalização da execução do contrato por meio do Gestor do Contrato, servi-

dor especialmente designado, conforme o artigo 67 da Lei nº 8.666/93; 

II - Proporcionar todas as condições necessárias, para que o credenciado contratado pos-

sa cumprir o estabelecido no contrato; 

III - Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução con-

tratual, que venham a ser solicitados pelos técnicos do contratado; 

IV - Fornecer os meios necessários à execução, pelo contratado, dos serviços objeto do 

contrato; 

V - Garantir o acesso e a permanência dos técnicos do contratado nas dependências dos 

órgãos ou entidades contratantes, quando necessário para a execução dos serviços, obje-

to do contrato 
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VI - Realizar o pagamento de acordo com os serviços efetivamente prestados pelo cre-

denciado/contratado 

 

15.2.- O CREDENCIADO se obriga a: 

 

I- Caberá ao credenciado as seguintes obrigações no cumprimento do objeto deste cre-

denciamento:   

II - Executar o objeto deste credenciamento de acordo com as especificações exigidas 

neste edital e seus anexos e de acordo com sua proposta;   

III - Respeitar os prazos fixados neste edital;   

IV - Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde toda e qualquer alteração de dados ca-

dastrais, para atualização, bem como proceder a(s) alteração (ões) cadastral (is) no 

CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, nos casos em que for necessá-

rio;   

V - Atender, durante a vigência do credenciamento, a todos os pedidos solicitados pelo 

credenciante;   

VI - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar ao 

credenciante, aos usuários e a terceiros a eles vinculados, tendo como agente o presta-

dor, na pessoa de prepostos ou estranhos;   

VII - Apresentar sempre que solicitado pelo credenciante, comprovação de cumprimento 

das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas;   

VIII - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte, quaisquer 

próteses odontológicas citadas se nelas ocorrerem defeitos ou incorreções resultantes dos 

serviços ou dos materiais empregados, dentro do período de garantia, sem ônus adicional 

para o credenciante contado a partir do recebimento formal da solicitação;   

IX - O credenciante não se responsabilizará por quaisquer defeitos que as próteses odon-

tológicas venham apresentar durante todas as etapas de sua realização pelo prestador, 

devido à técnica de confecção laboratorial, uso de materiais e transporte inadequados, ca-

bendo sempre ao prestador todos os ônus de correção dos defeitos causados por este fa-

to;   

X - As solicitações para cumprimento do subitem 12.1.8, não gerarão novas ordens de for-

necimento. Deverão ser redigidas em papel avulso, mencionando o número da ordem de 

fornecimento correspondente;   

XI- Fornecer o objeto descrito neste credenciamento, estritamente de acordo com as es-

pecificações descritas nas ordens de fornecimento emitidas pelo credenciante;   

XII - Executar os serviços solicitados, rigorosamente dentro de suas respectivas normas 

técnicas;   

XIII – Responsabilizar-se pela entrega das próteses em 30 (trinta) dias, entre a primeira 

consulta moldagem do paciente, primeira e segunda prova da prótese até a entrega final. 

XIV - Permitir o acesso de quaisquer funcionários, auditores e outros profissionais, even-

tual ou permanente designados pelo credenciante, para supervisionar e/ou acompanhar a 

execução dos serviços;   
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XV - Atender o contratante de forma que este possa assegurar ao usuário um serviço de 

qualidade, pois é seu direito ser atendido com dignidade, respeito, de modo universal, in-

tegral e igualitário;   

XVI - Responsabilizar- se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, 

taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal 

necessário à execução do credenciamento;   

XVII - Responsabilizar- se pelo transporte dos produtos de seu estabelecimento até o local 

determinado ou deste até o seu estabelecimento, bem como pelo seu descarregamento;   

XVIII - Garantir a confidencialidade dos dados e informações sobre os usuários;   

XIX - Cumprir as normas definidas pelo credenciante quanto ao fluxo de atendimento, pra-

zos de entrega e de garantia e outros procedimentos necessários ao ágil relacionamento 

com o contratante, visando garantir o bom atendimento aos usuários do SUS;   

XX - Manter, durante toda a vigência do credenciamento, os valores propostos, respeitan-

do a Tabela constante do Termo de Referência;   

XXI - Manter durante todo o credenciamento, todas as condições de habilitação e qualifi-

cação exigidas no credenciamento;   

XXII - Todas as próteses deverão ser entregues acondicionadas em embalagens apropri-

adas, sem violação, amassados, deterioração ou quaisquer outros fatores que possam 

comprometer o uso ou a qualidade das mesmas, de acordo com as normas pertinentes 

em vigor no país;   

XXIII - Arcar com todos os custos de manutenção (fornecimento e substituição de peças 

com vícios, falhas ou com defeitos).  

XXIV - Manter atualizado o Certificado de Regularidade emitido pelo Conselho Regional 

de Odontologia;  

XXV - Manter atualizada a licença sanitária na qualidade de laboratório de próteses dentá-

rias.  

XXVI - Comprovar, no ato da assinatura do credenciamento, apresentação de Parecer 

Técnico emitido pela Vigilância Sanitária quanto à aprovação de estrutura física adequada 

para realização de atividades de assistência à saúde.   

XXVII - Entregar relatório de produção devidamente aprovado pela Secretaria Municipal de 

Saúde, juntamente com a Nota Fiscal, até o 5º dia útil de cada mês, referente à produção 

do mês anterior.  

 

16.- DAS PENALIDADES  

 

16.1.- À CREDENCIADA será aplicada multa pela Administração, sem prejuízo da facul-

dade de rescisão e aplicação das demais penalidades, bem como, da indenização por e-

ventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em vigor, na importân-

cia de até 10% (dez por cento) do valor global do contrato, pela execução irregular do con-

trato, ou ainda em caso de descumprimento das cláusulas contratuais e legislação atinen-

te. 
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16.2.- Na eventual aplicação de multa, o seu quantum será automaticamente descontado 

do valor a ser pago à credenciante. 

  

17.- DA RESCISÃO  

 

17.1.- Ocorrendo motivo que justifique e/ou aconselhe, atendido em especial o interes-

se da Administração, o presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente a qualquer 

momento, mediante notificação para imediata suspensão dos serviços. 

17.2.- A CREDENCIANTE poderá a qualquer tempo denunciar o ajuste, bastando, para 

tanto, notificar previamente a Administração, com antecedência de 30 (trinta) dias. 

 

18.- DA RESCISÃO  

 

18.1.- Fica eleito o Foro da Comarca de Rosario do Sul, RS, para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas da execução deste instrumento. 

 

19.- INFORMAÇÕES 

 

19.1.- Os interessados poderão obter maiores informações junto ao Departamento de Lici-

tações desta Prefeitura, das 87h às 12h, de segunda à sexta-feira, ou pelo telefone (55) 

3231-2844, Ramal 213, ou ainda pelo e-mail: licita.rosario@hotmail.com. 

19.2.- O presente edital também se encontra disponível na página eletrônica da Prefeitura 

de Rosário do Sul (www.prefeituraderosario.com.br), na aba “Licitações” 

 

20.-DOS ANEXOS 

 

20.1- Os documentos relacionados a seguir são parte integrantes deste Edital: 

 

ANEXO I: Termo de Referência (especificação dos serviços); 

ANEXO II- Minuta do termo de credenciamento; 

ANEXO III: Modelo de Declaração (atendimento ás exigências do Edital); 

ANEXO VII – Modelo de proposta comercial; 

                                 

 

 Rosário do Sul, 09 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

Zilase Rossignollo  

Prefeita Municipal 
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ANEXO I- Termo de Referência  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
O presente Termo de Referência fará parte de Edital que tem por finalidade, obje-
tiva, especificar critérios para CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PROTÉTICO 
para confecção de próteses dentárias para a Secretaria de Saúde de Rosário do 
Sul/RS, com o objetivo de suprir o fornecimento/confecções de próteses totais e 
parciais, superiores e inferiores, que visa atender a grande demanda por estes 
serviços na rede pública de saúde, tal contratação é necessária e se justifica de-
vido à carência de recursos humanos técnicos e especialistas para execução 
destes serviços pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 
1. DO OBJETO  
1.1. Prestação de serviços de laboratório para confecção de até 120 (cento 
e vinte) próteses dentárias entre totais e parciais, visando garantir acesso integral 
às ações de saúde bucal aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, coor-
denado pela Secretaria Municipal de Saúde deste Município. 
 
2. JUSTIFICATIVA  
2.1. Com a contratação de um laboratório de próteses dentárias esta Se-
cretaria visa além de cumprir as exigências do Ministério da Saúde, atender a 
população de Rosário do Sul, usuária do SUS que busca a reposição de dentes 
perdidos, visando restaurar e manter a forma, função, aparência e saúde oral. 
Contribui entre outros resultados  para a melhoria dos indicadores de saúde bucal 
deste Município. O termo "prótese dentária" também é utilizado para se referir ao 
artefato que se propõe a substituir a função original dos dentes perdidos ou au-
sentes. 
 
3. ESPECIFICAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS  
 

3.1. A moldagem deverá seguir as seguintes especificações: 
a)  Confecção da placa de resina para moldagem com liysanda; 
b)  Confecção da placa de resina para tomada de oclusão, dimensão ver-
tical (vasar o gesso após moldagem com liysanda); 
c)  Encaminhar o modelo com os dentes montados (laboratório deverá 
comprar para cada modelo de acordo com o tamanho e cor). 
3.2. Confecção de prótese total superior (PTS) ou inferior (PTI), compre-
endendo: 
a)  Placa acrílica; 
b)  Cera utilidade ou Cera 7; 
c)  Dentes nacionais com tripla prensagem; 
d)  Gengiva normal ou caracterizada; 
e)  Palato rosa ou incolor; 
f)  Polimento das peças quando houver necessidade de desgastes para 
adaptação das peças. 
3.3. Confecção de próteses dentárias parcial removível superior (PPRS) 
ou inferior (PPRI),compreendendo: 
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a)  Cera utilidade; 
b)  Dentes nacionais; 
c)  Gengiva normal; 
d)  Metal para estrutura: COCr 
e)  Polimento das peças quando houver necessidade de desgastes para 
adaptação das peças. 
3.4.. Os serviços executados pelo laboratório ganhador do processo licita-
tório deverá oferecer garantia de 01 (um) ano no serviço; 
3.5. O laboratório deverá realizar todos os trabalhos dentro das normas e 
padrões de qualidade estabelecida pelo CRO (Conselho Regional de Odontologi-
a) e Vigilância Sanitária e demais normas vigentes. 
3.6.. O profissional responsável deverá ter registro no CRO (Conselho Re-
gional de odontologia) do Estado do Rio Grande do Sul; 
3.7. Na requisição de entrega de mercadorias constarão os itens solicita-
dos e a quantidade, devendo o licitante contratado deixar os produtos solicitados 
à disposição do Município, no prazo máximo 30 dias úteis; 
3.8. Os ajustes e provas que se fizerem necessários serão realizados por 
profissionais da Secretaria de Saúde, em consultório do Município; 
3.9. O município, por meio de seus profissionais se reserva ao direito de 
inspecionar o objeto, podendo recusá-lo ou solicitar sua substituição; 
3.10. A produção mensal das próteses será acompanhada pela Secretaria 
Municipal de Saúde que mensalmente irá autorizar ao laboratório contratado a 
confecção das mesmas conforme demanda existente; 
3.11. Todos os serviços correlatos, compreendendo consultas iniciais e 
moldagens funcionais serão realizadas por profissional odontólogo da Secretaria 
Municipal da Saúde; 
3.12. O Município poderá, no interesse público, adquirir quantidades inferio-
res às credenciadas; 
 
4. DO VALOR ESTIMADO  

4.1. O valor a ser pago pela Prefeitura Municipal de Rosário do Sul, com 
base na tabela de valores, sob o regime de credenciamento, de até 120 (cento e 
vinte) próteses mensais, conforme planilha abaixo: 
 

Item Quantidade mês Quantidade ano Média de Valores por 
Próteses  

 
Prótese Total 

 
10 

 
120 

 
R$ 225,33 

 

Prótese Parcial 
Removível 

05 60 R$ 396,00 

Prótese Parcial 
Acrílica (PPA) 

05 60 R$ 134,33 

 
4.2. A remuneração se dará apenas pelo serviço efetivamente prestado e 
nos limites dos valores acima fixados igualmente para todos os credenciados, 
conforme a quantidade de próteses realizadas pela CREDENCIADA; 
4.3. Os preços ofertados deverão incluir todos os custos diretos e indiretos 
da proponente, incluindo encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam so-
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bre o objeto deste termo de referência, de modo que nenhuma outra remunera-
ção será devida pela adequada e perfeita prestação deste objeto. 
5. DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DO CONTRATO  

 
5.1. O prazo contratual será de 12 meses, podendo ser prorrogado, por in-
teresse das partes, até o limite de 60 meses, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 
8.666/93 
 
6. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO  
 
6.1. Prestar exclusivamente os serviços descritos no Termo de Credenci-
amento; 
6.2. Entregar as próteses de acordo com as especificações do Edital, sen-
do que os que estiverem em desacordo com o exigido não serão aceitos; 
6.3. Efetuar o transporte dos modelos para a confecção das próteses 
(PTS, PTI, PPRS e PPRI); 
6.4. Efetuar o recolhimento diariamente, ou, sempre que solicitado pela 
Secretaria Municipal de Saúde; 
6.5. Procurar quando na necessidade de informações ou dúvidas referen-
tes a procedimentos a serem realizados, o fornecedor deverá entrar em contato 
com a Secretaria de Saúde ou profissionais da área de próteses nas respectivas 
unidades em que recolheu o material; 
6.6. Fornecer as devidas Notas Fiscais, nos termos da Lei; 
6.7. Fica sob responsabilidade da CREDENCIADA qualquer problema que 
seja detectado na falha da montagem das próteses; 
6.8. A licitante vencedora deverá entregar a prótese pronta em no máximo 
20 dias úteis, a contar da retirada da moldagem inicial. A critério exclusivo da Se-
cretaria Municipal de Saúde poderão ser tolerados atrasos na entrega da prótese, 
se ocorrem motivos relevantes que os justifiquem; 
6.9. Todos os materiais necessários para montagem das próteses correrão 
às custas da CREDENCIADA; 
6.10. Todo o transporte a ser executado em função da entrega será de úni-
ca e total responsabilidade da CREDENCIADA, correndo por sua conta e risco da 
operação, inclusive fretes, embalagens, carga e descarga; 
6.11. A CREDENCIADA se responsabilizará por todos os danos causados 
por seus empregados ao Município e/ou terceiros; 
6.12. Manter, durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilita-
ção jurídica e técnicas, bem como as de regularidade fiscal iniciais. 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE  

 
7.1. Designar fiscal responsável pela execução dos serviços objeto do 
Termo de Credenciamento; 
7.2. Fiscalizar a execução e a qualidade dos serviços prestados aos bene-
ficiários da Secretaria Municipal de Saúde; 
7.3. Analisar e auditar as contas apresentadas; 
7.4. Estabelecer normas de atendimento, manual de orientação ao CRE-
DENCIADO e instruções normativas; 
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7.5. Efetuar o pagamento dos serviços após a apresentação de Nota Fis-
cal, conforme Termo de Credenciamento firmado com da Secretaria Municipal de 
Saúde. 
7.6. Realizar visitas técnicas periódicas às instalações do credenciado. 
7.7.          A Secretaria Municipal de Saúde reserva-se o direito de realizar estas 
auditorias prévia ou posteriormente ao pagamento e glosar a fatura apresentada, 
ou descontar nos futuros pagamentos todos os valores que estiverem em desa-
cordo com o ora pactuado, ou em desacordo com as práticas médicas, efetuando 
glosas administrativas e/ou glosas técnicas. 
7.8.           A Secretaria Municipal de Saúde poderá promover auditoria ativa e 
passiva. 
7.9.          O CREDENCIADO autoriza desde já o acesso às suas instalações para 
os profissionais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade 
de exercerem atividades de auditoria, sem restrição e sem comunicação prévia. 
7.10. A Secretaria Municipal de Saúde não se responsabiliza pelo paga-
mento das despesas decorrentes do atendimento indevido. 
7.11. As tabelas poderão a qualquer tempo serem revistas a critério exclusi-
vo da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
8. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

8.1. A fiscalização do Credenciado caberá ao servidor, devidamente de-
signado na Ordem de Início de Serviços. A Administração poderá designar outro 
fiscal, quando conveniente, sendo consignado formalmente nos autos e comuni-
cado à CREDENCIADA sem necessidade de elaboração de termo aditivo; 
8.2. Ao fiscal do Contrato competirá administrar a execução do mesmo, 
atestar nas respectivas Notas Fiscais a efetiva prestação dos serviços para efeito 
de pagamento, bem como providenciar as medidas necessárias às soluções de 
quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer. 
8.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fis-
calização deverão ser solicitadas pelo fiscal do Contrato, em tempo oportuno, à 
Secretaria competente, para adoção das medidas que julgar convenientes. 
8.4. A ação de fiscalização não exonera a CREDENCIADA de suas responsabili-
dades contratuais. 
9. DAS PENALIDADES  

9.1. A  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  sujeitará  o   contratado   
às seguintes penalidades, assegurados o contraditório e a ampla defesa, na for-
ma do art. 87 da Lei nº 8.666/93: 
a)  Advertência; 
b)  Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do faturamento nos 
últimos 12 (doze) meses, devendo ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis da notificação; 
c)  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra-
ção Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pe-
nalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com ba-
se no inciso anterior. 
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9.2. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo 
que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, 
sendo-lhe franqueada vistas ao processo. 
9.3. Incorrendo o CREDENCIADO em qualquer ato de obstrução ao traba-
lho de fiscalização ficará assegurado a Secretaria Municipal de Saúde: 
a)  Reter todos os pagamentos efetivamente devidos, até a conclusão do 
processo de fiscalização; 
 b)  Descontar nos futuros pagamentos as importâncias já pagas, até o 
montante das contas que estejam sob suspeição. 
9.4. Além das penalidades citadas, o CREDENCIADO ficará sujeito, ainda, 
no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
10.-      DO DESCREDENCIAMENTO 

10.1. O descumprimento de qualquer das cláusulas por parte do credencia-
do, poderá ensejar a rescisão do Termo de Credenciamento, prevalecendo sem-
pre, antes da aplicação da penalidade, o princípio do exercício do pleno direito à 
defesa, devendo da Secretaria Municipal de Saúde notificar o Credenciado, por 
escrito, para que no prazo de 10 (dez) dias, também por escrito, proceda aos 
seus elementos de defesa, que serão apreciados e julgados por este Instituto. 
10.2. Caso comprovado que o CREDENCIADO agiu de forma discriminató-
ria, ou ainda submeteu o beneficiário à situação vexatória e ou constrangedora, 
será imediatamente DESCREDENCIADO, para todos os procedimentos junto à 
Secretaria Municipal de Saúde, podendo ainda responder judicialmente pelo ato 
praticado. O CREDENCIADO poderá solicitar a rescisão do Credenciamento, 
comprovando que há fatos ou normas legais que o tornem materialmente impos-
sível, desde que o faça mediante aviso prévio, por escrito, com prazo de 30 (trin-
ta) dias de antecedência. 
10.3. A Secretaria Municipal de Saúde, poderá rescindir o Credenciamento 
no todo ou em parte, a qualquer tempo, visando sempre o bem estar do usuário 
do SUS, bem como o melhor para o plano, atendendo sempre aos princípios bá-
sicos da Administração Pública. 
10.4. Na hipótese de cancelamento do Credenciamento, por qualquer ra-
zão, fica assegurada a manutenção dos atendimentos aos beneficiários que este-
jam agendados previamente. 
  
11.-      DA DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA 
11.1. Para realização dos serviços, considerar-se-á habilitado o interessado 
que além de ter apresentado toda a documentação exigida no item 11, tiver suas 
instalações aprovadas pela Secretaria Municipal de Saúde. 
11.2. O prazo para entrega dos documentos listados será de acordo com o 
edital e Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
11.3. Para a habilitação de Pessoa Jurídica deverão ser juntados os seguin-
tes documentos: 
11.3.1. Alvará (Licença) de Funcionamento;   
11.3.2. Alvará (Licença) Municipal de Funcionamento; 
11.3.3. Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde –CNES; 
11.3.4. Certidão do Corpo de Bombeiros; 
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11.3.5. Memorial Descritivo, detalhando especificação dos equipamentos 
(marca, modelo, ano) e instalações; 
11.3.6. O laboratório deverá ter registro no CRO (Conselho Regional de O-
dontologia) do Estado do Rio Grande do Sul; 
11.3.7. Alvará da Vigilância Sanitária; 
11.4. Toda a documentação exigida deve ser apresentada dentro da valida-
de do próprio documento. Não havendo validade expressa no documento, fica es-
tabelecida a validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de emissão do docu-
mento. 
11.5. Os documentos cuja autenticidade não possa ser verificada em sites 
oficiais deverão ser autenticados em cartório ou conforme original apresentado 
no momento da entrega da documentação de habilitação. 
11.6. Após a fase de habilitação será realizada visita técnica com objetivo 
de avaliar as instalações do Laboratório, e o serviço ofertado será credenciado 
apenas aquelas aprovadas de acordo com o parecer constante no relatório da vi-
sita. 
 
12 .-     DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

12.1. Poderão participar do presente edital os Laboratórios de Pessoas Fí-
sica ou Jurídica prestadoras de serviços, pertinente ao objeto deste Termo de 
Referência, que atendam às condições específicas de habilitação. 
12.2. Ressalta-se que o serviço prestado só poderá ser executado no ende-
reço, CPF ou CNPJ devidamente credenciado. 
12.3. Não será admitida a participação: 
a)  Dos interessados que estiverem cumprindo penalidade de suspensão 
temporária ou impedimento para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
b)  Dos interessados que tenham sido declarados inidôneos pelo Poder 
Público e não reabilitados; 
c)  Das empresas brasileiras ou estrangeiras que se encontrem sob fa-
lência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou qualquer que seja sua 
forma  de constituição; 
d)  Dos profissionais ou empresas que já foram credenciados junto da 
Secretaria Municipal de Saúde, tendo sido descredenciados por prestação inade-
quada de serviços. 
e)  Dos interessados que não tenham como objeto, a prestação de servi-
ços em Assistência médica. 
 
13. -     DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, DO PRAZO E DA FATURA 

13.1 O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a apresentação 
das contas (Fatura e/ou Nota Fiscal), tempo hábil para análise, auditoria e pro-
cessamento destas, conforme normativas da Secretaria Municipal de Saúde e 
desde que estejam de acordo com os padrões e exigências legais. 
13.2 Os processos deverão ser apresentados mensalmente ao Fiscal de-
signado pela Secretaria Municipal de Saúde, observando-se os prazos. 
 
14. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA  

 
14.1. Os recursos financeiros para fazer face às despesas da contratação 
do objeto desta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentaria. 
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Conta: 6222 
Projeto Atividade: 2241000 

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde 
Natureza de despesa: 3.3.90.32.00.00.00 

Fonte de Recurso: 4501 

 
15         DO PRAZO PARA INICIO DOS SERVIÇOS 
 
15.1. Será concedido à CREDENCIADA o prazo máximo de até 10 (dez) di-
as para início da execução dos serviços, a partir da emissão da ordem de início 
dos atendimentos, podendo ser antecipado ou postergado se assim for entendido 
e definido pelo gestor da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROSÁRIO 
DO SUL-RS, tendo como principal objetivo o atendimento de suas necessidades. 

 
 Rosário do Sul, 16 de agosto de 2019. 

 
 
     Karla Rejane Pinheiro da Fontoura 

                                                 Secretaria Municipal de Saúde 
                                                  do Município de Rosário do Sul 
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ANEXO II- Minuta do Termo de Credenciamento 

 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO PUBLICO Nº XXXX PARA A PRESTAÇÃO DE SER-

VIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 

 

O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL-RS, pessoa jurídica de direito público, com sede 

administrativa na Rua Amaro Souto, nº 2203 inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 

881.382.292/0001-74, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Senhora Zilase 

Rossignollo, doravante denominado CREDENCIANTE, e do ou-

tro,.......................................,(qualificar) registrado no CNPJ........................., doravante de-

nominado CREDENCIADO, firmam o presente Termo que por fundamento e finalidade a 

consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante do Processo Administrativo 

nº 440/2019, em especial, as regras estabelecidas neste edital, de Chamamento Público 

nº 009/2019, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93 e, demais normas apli-

cáveis a espécie, mediante as cláusulas e condições a seguir exaradas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

1.1.- O objeto deste é a contratação de prestadores de serviços de confecção, de acordo 

com a tabela prevista no termo de referência deste edital, sob o regime de 

credenciamento, de até ....... (.......) unidades de próteses mensais, em estrita observância 

ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de 

Licitação nº. xxxxx , devidamente homologada pelo CREDENCIANTE, regendo-se pela 

Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas 

condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir 

expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA: 

2.2.- O prazo de vigência deste credenciamento é de 12 (doze) meses, a contar da data 

de assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado, por interesse do 

CREDENCIANTE e anuência do CREDENCIADO, por iguais e sucessivos períodos, até o 

limite de 60 (sessenta) meses. 

 

 CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1.- Os serviços serão remunerados/pagos de acordo com o valor referência indicado na 

Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais, 

entendido este preço como justo e suficiente para a total execução do presente objeto. 

Parágrafo Primeiro: O pagamento do presente contrato será efetuado mensalmente em 

até 30 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal dos serviços efetivamente prestados, 

juntamente com o relatório de próteses confeccionadas, contendo especificações 
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detalhadas por procedimento (data, nome do usuário, código do procedimento, etc.), para 

a devida conferência conforme item 13 do Termo de Referência; 

Parágrafo Segundo: É vedada a antecipação de pagamento. 

 

 CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

4.1.- As despesas referentes aos serviços contratados como decorrência deste certame 

terão amparo legal e financeiro no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, nas 

seguintes dotações orçamentárias: 

Conta: 6222 

Projeto Atividade: 2241000 

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde 

Natureza de despesa: 3.3.90.32.00.00.00 

Fonte de Recurso: 4501 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÓES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

5.1.- Este Termo de Credenciamento tem as características de uma relação contratual 

para a prestação de serviços; 

a) O CREDENCIADO se obriga a manter na constância deste Termo todas as condições 

de habilitação exigidas para a celebração do mesmo; 

b) A responsabilidade exclusiva e integral é do CREDENCIADO, pela utilização de pessoal 

para a execução dos respectivos procedimentos, incluídos nesta os encargos trabalhistas, 

previdenciários, sociais e fiscais resultantes de vínculo empregatício ou comercial que 

mantiver com terceiros estranhos a este instrumento; 

c) O CREDENCIADO fica responsável, tecnicamente, tanto na coleta, confecção das 

próteses, quanto na entrega das mesmas junto a Secretaria de Saúde deste Municipio; 

d) Executar os serviços nas suas dependências, através de seus profissionais e 

equipamentos; 

e) Entregar as próteses solicitadas no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da 

data de retirada de modelos, pelo profissional, devendo ser entregues, depois de 

prontificados, diretamente na Secretaria de Saúde; 

f) Providenciar as correções de eventuais defeitos constatados na confecção das próteses 

em um prazo de 1 (um) ano a contar da data de entrega; 

g) O teto máximo de serviços e/ou procedimentos/mês correspondente à divisão da 

quantidade total de procedimentos previstos, pelo número de empresas devidamente 

habilitadas no presente procedimento. 

5.2.- È proibido: 

           .- A apresentação do(s) serviço(s) credenciado(s) em qualquer dependência de 

propriedade do CREDENCIANTE ou utilizado pelo Município; 

.-  A prestação de serviço, por Credenciamento, de servidor público com provimento de 

cargo efetivo, que estiver desempenhando atividade como cargo em comissão (CC) ou 
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contemplado com função gratificada (FG), ou ainda, que estiver em exercício de mandato 

eletivo ou com registro de candidatura para qualquer destes cargos; 

.- Transferir os direitos e obrigações constantes neste Termo. 

Os estabelecimentos devem comportar os atendimentos solicitados no objeto deste  

contrato; 

     5.3.- A regulação dos encaminhamentos para cada CREDENCIADO ficará a critério da 

Secretaria                                   Municipal de Saúde (SMS); 

5.4.- O Município se reserva o direito de fiscalizar permanentemente a prestação dos 

serviços pelos credenciados, sendo-lhes facultado o descredenciamento, caracterizada a 

prestação de má qualidade, mediante a verificação através de processo administrativo 

específico, com garantia de representação do contraditório e da produção de ampla 

defesa. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO:  

6.1. O CREDENCIANTE, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizará 

fiscalização permanentemente à prestação dos serviços prestados pelo(s) credenciado(s), 

sendo-lhe facultado o descredenciamento, mediante a verificação através de processo 

administrativo específico, com garantia de representação do contraditório e da produção 

da ampla defesa pelo CREDENCIADO, o que não restringe a responsabilidade da mesma, 

no que diz respeito a sua atuação quanto a este Termo. 

 

 CLÁUSULA SÉTIMA – OUTRAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO:  

7.1. O CREDENCIADO ainda se obriga a: 

7.1.1. Manter sempre atualizado o seu credenciamento junto ao setor competente; 

7.1.2. Manter sempre a qualidade na prestação de serviços; 

7.1.3. Notificar o CREDENCIANTE de eventual alteração de sua razão social ou de seu 

controle acionário e de mudança em sua diretoria, contrato ou estatuto, enviando ao 

CREDENCIANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de registro da 

alteração, cópia autenticada da Certidão da Junta Comercial ou do Cartório de Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas; 

7.1.4. Prestar os serviços na forma ajustada; 

7.1.5. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas de seus 

empregados; 

7.1.6. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

credenciamento; 

7.1.7. Apresentar durante a apresentação do contrato, se solicitado, documentos que 

comprovem estarem cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 

presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, 

fiscais e comerciais, entre outros; 

7.1.8. Permitir e facilitar a fiscalização, a inspeção dos serviços a qualquer hora, devendo 



 

 

 

 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Rosário do Sul 

Secretaria da Fazenda 

Departamento de Licitações e Contratos 

 

 

21 

 

prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, por escrito; 

7.1.9. Disponibilizar profissionais habilitados para a realização dos serviços; 

7.1.10. Responsabilizar-se, tecnicamente, pela execução dos serviços; 

7.1.11. Abster-se de cobrar qualquer valor dos usuários, sob qualquer título ou pretexto; 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CREDENCIADO: 

8.1. O CREDENCIADO é responsável pela indenização de dano causado ao paciente, a tercei-

ros ou a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperí-

cia ou imprudência praticadas por seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando assegu-

rado o CREDENCIADO o direito de regresso. 

 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES:  

9.1. Ao CREDENCIADO será aplicada multa pelo CREDENCIANTE, na importância de até 10% 

(dez por cento) do valor global do contrato, pela execução irregular do contrato e em caso de 

descumprimento das cláusulas contratuais e legislação atinente. 

Parágrafo único: Na eventual aplicação de multa, o seu quantum será automaticamente descon-

tado do valor a ser pago ao CREDENCIADO. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO: 

10.1. O CREDENCIADO não poderá ceder o presente contrato, tampouco subcontratá-lo, no 

todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO:  

11.1. O CREDENCIADO reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO:  

12.1. Ocorrendo motivo que justifique e/ou aconselhe, atendido em especial o interesse do 

CREDENCIANTE, o presente contrato poderá ser rescindindo unilateralmente pelo 

CREDENCIANTE a qualquer momento, mediante notificação para imediata suspensão dos 

serviços. 

12.2. O CREDENCIANTE poderá a qualquer tempo denunciar o ajuste, bastando, para tanto, 

notificar previamente o CREDENCIADO, com antecedência de 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO: 

13.1.- Fica eleito o Foro da Comarca de Rosário do Sul/RS como competente para dirimir 

quaisquer questões oriundas do presente Termo de Contrato, recusando qualquer outra por mais 

privilegiada que seja. 
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13.2.- E por estarem justas e contratadas, assinam o presente, por si seus sucessores em 3 

(três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito. 

 

Rosário do Sul, ... de .......... de  2019. 

 

 

 

CREDENCIANTE                                                                                                CREDENCIADO 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

A  empresa.................................................................. CNPJ nº ,através de seu repre-

sentante legal, Sr. ………………………, CPF ……………………., DECLARA que cumpre 

plenamente os requisitos para seu credenciamento no processo instaurado pelo Município 

de Bagé, modalidade e, sob as penalidades cabíveis, declara que a empresa é idônea 

e que não há superveniência de fato impeditivo a sua habilitação. 

 

Declaramos ainda: 

a) Que a empresa não está temporariamente suspensa de participar em licitação e im-

pedida de contratar com a Administração do Município de Rosário do Sul/RS, bem 

como não foi declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública 

nas esferas Federal, Estadual e Municipal; 

b) Que não possui em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de de-

zoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezes-

seis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 

anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei n.º 8.666/93 e art. 7º, inc. XXXIII, da 

Constituição Federal; 

c) Que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado 

de empresa pública ou de sociedade de economia mista, bem como não se enqua-

dra nos demais impedimentos do Artigo 9º da Lei 8.666/93; 

d) Que concorda, na íntegra, com todos os preceitos, termos e condições gerais do E-

dital e seus respectivos anexos; 

e) Que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora afirmada será 

imediatamente comunicada, por escrito, ao Município de Rosário do Sul/ RS; 

f) Ciência de que a Administração, a seu exclusivo critério, poderá determinar a grada-

tiva redução e/ou aumento do fornecimento, conforme demanda apresentada; 

g) que se responsabiliza pela prestação dos serviços em conformidade com a legisla-

ção pertinente e que concorda em prestar serviços objeto deste edital em seu esta-

belecimento, aceitando receber os valores constantes na tabela (anexo I) ao edital 

de CHAMAMENTO PÚBLICO nº 009/2019. 

 

 

Local e data. 

 

 

(assinatura e carimbo do solicitante) 
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ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA  

 

 

PROPOSTA PARA CREDENCIAMENTO 

 

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE LABO-

RATÓRIOS PROTÉTICO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA A-

TENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROSARIO DO SUL, publicado pela 

Prefeitura Municipal, nos termos do Chamamento Público 009/2019. 

 

Empresa:        Endereço Comercial:   

      CEP:  Cidade:    Estado:   

CNPJ nº:   Fone:   E-MAIL:      

 

Item Quantidade 
mês 

Quantidade ano Valores por cada tipo 
de Próteses  

 
Prótese Total 

 
10 

 
120 

 
R$  

 

Prótese Parcial 
Removível 

05 60 R$  

Prótese Parcial 
Acrílica (PPA) 

05 60 R$  

 

 

Profissional Responsável:   

CPF:   

Dados Bancários 

Nome do Banco:     

Agência:   

Conta corrente:    

 

Local e data. 

 

 

(assinatura e carimbo do solicitante) 


